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 های زنجیره تأمین گندم در ایرانتحلیل ریسک
 2، علیرضا کرباسی1*مریم رجبی

 

 چکیده
ندم در ایران، نیا است. گی در دترین محصول کشاورزو مهم گندم به عنوان کاالی اساسی و استراتژیک در بیشتر جوامع بشری شناخته شده

شود. بیشتر یمورها تلقی یگر کشهبردی در روابط سیاسی و اقتصادی، با دعالوه بر داشتن باالترین سطح زیر کشت، به عنوان محصولی را
ورد تقاضای ایران نیز برای تهیه مدرصد از گندم   80های قابل کشت در ایران زیر کشت گندم قرار دارد و بیشتر از درصد از زمین 60از 

کند، بنابراین خالل میاا دچار ی وجود دارد که این زنجیره رهای مختلفدر طی فرآیند زنجیره تأمین گندم، ریسک شود.نان استفاده می
 مالی، ریسک ها شامل ریسکها برداشت. این ریسکهای مؤثری در مدیریت و کاهش این ریسکها، گامتوان با شناخت درست آنمی

مانی زانی، ریسک وی انسریسک نیرها، ریسک بازار، ریسک محیطی، ریسک فناوری، ها، ریسک نیروی کار، ریسک زیرساختتأمین نهاده
رسی و تحلیل اسایی و برلعه شنتوصیفی است و مروری بر مطالعات گذشته است. هدف از این مطا-باشد. روش این مطالعه تحلیلیو.... می
شود. در ندی میببه العه رتها در این مطهایی است که در طول زنجیره تأمین گندم و آرد در ایران وجود دارد. همچنین، انواع ریسکریسک

 نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود زنجیره تأمین گندم ارائه خواهد شد.

 
 ریسک، زنجیره تأمین، گندم های کلیدی:واژه
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 مقدمه
در همه جوامع بشری گندم نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد. با افزایش جمعیت و کمبود منابع، این نقش 

 Feyzi) گندم به دلیل سازگاری با شرایط مختلف آب و هوایی(. Motevallitaher et al.,2019)شود تر نیز میپررنگ

et al.,2017،) ای است کشت آسان، نگهداری در بلند مدت و مصرف آن به اشکال مختلف، دارای اهمیت ویژه

(Riyahi et al.,2018.)  های قابل کشت در ایران، زیر کشت گندم قرار دارد در صد از زمین 60بیشتر از

(Hasheminezhad et al.,2019.) مله نان، ماکارونی، بیسکویت، توان تهیه کرد ازجهای مختلفی میاز گندم فرآورده

ها از زمین ای از فعالیتزنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی، گستره(. Motevallitaher et al.,2019)کیک و نظایر آن 

بندی، انبار، توزیع، حمل و نقل، بازاریابی و ها، تولید، فرآوری، بستهکشاورزی تا مصرف است که شامل تأمین نهاده

همچنین، زنجیره ارزش، اولین (. Hasheminezhad et al,2018.Hosseini et al,2008) باشدمصرف می رسانی وبازار

ای از (، مجموعه2010( مطرح شد. زنجیره ارزش کشاورزی، طبق تعریف فائو )1985بار توسط مایکل پورتر )

در هر مرحله باعث ایجاد ارزش کند  و کننده نهایی طی میها و مراحلی که یک محصول از مزرعه تا مصرففعالیت

های تأمین غذا در ایران، زنجیره تأمین نان است، زیرا ترین زنجیرهاز مهم (.Karbasi et al.,2019)شود افزوده نیز می

سرانه  (.Hasheminezhad et al,2018.Hosseini et al,2008)رود نان، غذای اصلی در سبد مصرفی مردم به شمار می

ان تقریبا سه برابر میانگین جهانی است. گندم به دلیل نقشی که در تهیه نان دارد، محصولی مصرف نان در ایر

آید. همچنین، این محصول در امنیت غذایی یک کشور نقش مهمی دارد و ابزاری راهبردی و استراتژیک به شمار می

صد از جمعیت جهانی را جمعیت شود. در حالی که تقریبا یک درالملل و سیاسی محسوب میکاربردی در روابط بین

 Hasheminezhad et)شود درصد از گندم جهان، در ایران مصرف می 5/2ایران تشکیل داده است، حدود 

al,2018.Motevallitaher et al,2019) کنندگان بزرگ گندم در جهان است و یکی از مصرف(Riyahi et al.,2018.) 

وجه قرار گرفته است. ریسک در کشاورزی یک مفهوم گسترده است. امروزه، ریسک در کشاورزی، در جهان مورد ت

وهوا، ریسک مالی، ریسک بهداشتی، ریسک زیست محیطی و سایر های زیادی از جمله ریسک آباین بخش با ریسک

 ترینتوان گفت، اصلیتواند در این بخش تأثیر منفی بگذارند، مواجه است. البته به طور کلی میهایی که میریسک

های زنجیره تأمین حوادثی هستند به طور کلی، ریسک (.Lionboui.,2020) ها، مربوط به تولید و قیمت استریسک

دهند گذارند و باعث اخالل در آن زنجیره شده و بازده آن را کاهش میکه بر هر یک از اجزاء زنجیره اثر منفی می

(Hasheminezhad et al.,2020.)  های اقتصادی، بودن بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشاز دالیل اصلی پر ریسک

ها، خشکسالی، تگرگ و غیره بیشتر حساس وهوایی از جمله بیماریهای طبیعی و آباین است که نسبت به پدیده

ای و فصلی، تغییرات شرایط گیرد. همچنین، این بخش نسبت به نوسانات دورههستند و به شدت تحت تأثیر قرار می

هایی که کشاورزان با آن مواجه ها و محصوالت به شدت حساس است. بنابراین، ریسکابطه با قیمت نهادهبازار در ر

های مدیریت ریسک در این بخش باید توسعه پیدا کند هستند، باید شناسایی شود. همچنین، استراتژی

(Hayran.,2019 .) ای مورد توجه محققان الحظهمیالدی، مدیریت ریسک زنجیره تأمین به طور قابل م 2000از سال

ها، به کشاورزان و گیریتواند، در تصمیمبنابراین مدیریت ریسک می (.Hasheminezhad et al.,2020)قرار گرفت 

مدیریت درست مراحل مختلف این محصول از  (.Lionboui et al.,2020) ها را حمایت کندتولیدکنندگان کمک و آن

مطالعاتی در رابطه  (.Hayran.,2019)گردد یاری از مشکالت در این زنجیره تأمین، میتولید تا توزیع آن باعث حل بس
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هایی که در بخش کشاورزی به ویژه در مورد محصول گندم وجود دارد، صورت گرفته است که در اینجا به با ریسک

 برخی از آنها اشاره شده است.

Hasheminezhad et al (2018) های مرتبط با تولید گندم در تأمین زنجیره نان در ریسکای به ارزیابی در مطالعه

ها نشان داد که به ترتیب ریسک محیطی، ریسک ایمنی محصول و محیط استان خوزستان پرداختند، نتایج آن

ها، ریسک فناوری، ریسک دسترسی به های زراعی، ریسک زیر ساختها، ریسک فعالیتزیست، ریسک تأمین نهاده

های های ترویجی، ریسک مالی، ریسک زمانی، ریسک بازار، ریسک پژوهش و توسعه و ریسکاطالعات و آموزش

بندی، با زنجیره تولید گندم مرتبط هستند. همچنین، ریسک محیطی در  هایی هستند که در اولویتانسانی، ریسک

های نیرومند و های بسیار نیرومند، ریسک ایمنی محصول و زیست محیطی در ردیف ریسکردیف یکی از ریسک

در  Mahmoudi et al (2015)های ضعیف قرار گرفتند. های بازار و پژوهش و توسعه انسانی در ردیف ریسکریسک

مطالعه خود که به بررسی تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم در سه شهرستان مشهد، بیرجند و 

دادند که در تمام مناطق مورد بررسی زراعت گندم دیم با پرداختند، نشان  1362-1383بجنورد در دوره زمانی 

ریسک باالیی  مواجه هستند و این که میزان ریسک نوسانات بارش در شهرستان بیرجند، از سایر مناطق مورد 

ای به تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در در مطالعه Hasheminezhad et al (2019). مطالعه بیشتر است

پرداختند. آنها نشان دادند که متغیرهای جمعیت، بارندگی، سطح زیر کشت و  1361-1393دوره زمانی  ایران طی

واردات گندم در جهت مثبت و متغیرهای قیمت تضمینی و طرح محوری گندم در جهت منفی، بر روی ریسک تولید 

های اقلیم، عملکرد و ریسک تغییرپذیری ای به تحلیل ارتباط بیندر مطالعه Rafiei et al (2019)گذارد. گندم اثر می

تولید محصوالت کشاورزی، مطالعه گندم دیم استان فارس، پرداختند. آنها نشان دادند که بارندگی به عنوان عامل 

اصلی تغییر اقلیم است که رابطه مستقیمی با عملکرد گندم دیم دارد. همچنین، نشان دادند که بارندگی و دما به 

ای که به در مطالعه Hayran (2019)ک کاهنده، در تولید گندم دیم استان فارس اثر گذار هستند. عنوان عوامل ریس

های بررسی درک تولیدکنندگان گندم نسبت به ریسک و مدیریت ریسک در ترکیه پرداخته بود، نشان داد که ریسک

زان بیشتر از یک استراتژی شود. همچنین، کشاورمبتنی بر اقتصاد، با شدت بیشتری توسط کشاورزان درک می

 کنند.ها مواجه هستند، استفاده میهایی که با آنمدیریت ریسک برای به حداقل رساندن تأثیرات ریسک
Sookhtanlou (2011) ای به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک تولید گندم در میان در مطالعه

خت. در این مطالعه پنج عامل برای مدیریت ریسک کشاورزان گندمکاران منطقه رضویه استان خراسان رضوی پردا

گندمکار تعیین شد که عبارتند از عامل مدیریت اقتصاد و بازاریابی، عامل مدیریت کاشت، عامل مدیریت برداشت، 

ترین عامل مدیریت های کشاورزی و عامل مدیریت تقسیم ریسک. همچنین نشان داد مهمعامل مدیریت زیرساخت

ای به تجزیه و در مطالعه Ahmad et al (2019)منطقه مورد بررسی، مدیریت اقتصاد و بازاریابی بوده است.  ریسک در

ها نشان داد که تحلیل درک و نگرش ریسک کشاورزان گندمکار در منطقه پنجاب در پاکستان پرداختند. نتایج آن

ها و گرگ، خشکسالی، قیمت باالی نهادهپذیر هستند و عواملی مانند بارش طوفان و تاکثر کشاورزان ریسک

ها نشان داد که های آنشناسند. همچنین، یافتههای محصول گندم را به عنوان تهدیدهای عمده میبیماری

متغیرهای جنسیت، سن، مذهب، تجربه کشاورزان، تحصیالت، اعتبارات، منطقه کشاورزی، تعداد دام و درآمد حاصل 

شاورزان نسبت به ریسک، اثر )مثبت یا منفی( معناداری دارند. در این مطالعه سعی از مزرعه بر نگرش و ادراک ک
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هایی که در زنجیره تأمین محصول گندم وجود دارد، در مطالعات انجام شده توسط محققان، شده است تا ریسک

محصول، ارائه  ها در زنجیره تأمین اینبندی گردد. در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود ریسکبررسی شده و جمع

 گردد. 

 روش تحقیق
ده و در شندم رسم گاین تحقیق، بر مبنای مطالعات گذشته صورت گرفته است. در این مطالعه ابتدا زنجیره تأمین   

 ها تحلیل خواهند شد.های مختلف آن، این ریسکدر بخش صورت وجود ریسک

 دهد.(، زنجیره تأمین گندم را نشان می1نمودار ) 

 مزش گندزنجیره ار

دول زیر های ذکر شده در جدهد. سهم(، سهم هر یک از فعاالن در زنجیره ارزش/ تولید گندم را نشان می1جدول )

 برای هر یک از عوامل، بیانگر سهم آن عامل از قیمت تمام شده محصول است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سهم هریک از فعاالن در زنجیره ارزش1جدول )

ک کیلو ایی یامل فعال در زنجیره ارزش گندم و سهم ارزشی هر یک از عوامل از قیمت فروش نهها/ عوحلقه

 گندم )درصد(

 سهم حلقه/ عامل  

  45  تأمین نهاده  

 6 نیروی کار

 9 آب

 11 وسایل و ادوات کشاورزی

 3 بذر

 13 کود شیمیایی

 ( زنجیره تأمین گندم1نمودار )

 حمل ونقل تولید کننده 

 های گندمتولید فرآورده مصرف کننده

 سیلوهای گندم حمل ونقل  کارخانه آرد

 حمل ونقل 
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Resource: Khorasan 

Razavi University 

Jihad (2018)   

  

 

ل بذر، ه )از قبیمین  نهادترین حلقه، تأدهد. بر اساس این نمودار، ابتدایی(، زنجیره ارزش گندم را نشان می2نمودار ) 

شود که ی میایآب، نیروی کار(، برای تولید محصول است. در شرایطی، کشاورز ناچار به استفاده از سموم شیمی

، این ید گندمکند. بعد از تولهای عرضه سموم کشاورزی آن را تهیه های توزیع مثل فروشگاهتواند از کانالمی

رای ندم را به از گکند. از طرفی نیز، کشاورزان کاه تولید شدسازی انتقال پیدا میمحصول، به سیلوها، جهت ذخیره

سیلوها  وجود درنمایند. در شرایط و زمان مناسب، گندم مها عرضه میآنهای مرتبط با مصارف دام و طیور به بخش

ف دام ت مصارشود. در کارخانه، سبوس گندم جداسازی شده و جهها جهت تبدیل شدن به آرد منتقل میبه کارخانه

 اکارونی،م، نان گردد. همچنین، آرد تولید شده نیز، جهت فرآوری و تولید محصوالتی نظیرها عرضه میبه دامداری

 کننده نهایی برسد.شود تا به دست مصرفهای مربوطه عرضه میبیسکویت و نظایر آن به بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 سموم دفع آفات و بیماری

 45 تولید کننده

  10  واسطه  

 ( زنجیره ارزش گندم2نمودار )

 فرآوری

 بازار

 های آردکارخانه

 آرد سبوس

صنوف و صنایع 

 آردبر

های خوراک کارخانه آرد نانوایی

 دام و طیور

کننده مصرف

 نهایی

طیور و مصرف دام و 

 خود مصرفی

 کاه
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ب اولویت و ه در طول زنجیره تأمین گندم وجود دارد، به ترتیریسکی ک 12(، Hasheminezhad et al.,2018بر اساس مطالعه )

 ( آمده است.2اهمیت آن، در جدول )

 های زنجیره تأمین گندم( ریسک2جدول )

 هاریسک ردیف

 وهوایی نامناسب(شرایط آب-بالیای طبیعی-های محیطیریسک محیطی)تنش 1 

 ت(نظر سالمت و تخریب محیط زیس ریسک ایمنی محصول و محیط زیست)ایمنی پایین محصول از 2

 ها(اخالل در تأمین نهاده-هاها)باال بودن قیمت نهادهریسک تأمین نهاده 3

داشت،  ضایعات در هنگام کاشت،-ها و علفهای هرزهای زراعی)طغیان آفات، بیماریریسک فعالیت 4

 برداشت(

 یفیت مناسب(ها)ضعف در عرضه خدمات و تسهیالت کافی با کریسک زیر ساخت 5

 های پیشرفته(ریسک فناوری)ضعف در عرضه فناوری 6

ین بارتباط ضعیف  -های ترویجی)ضعف آموزش به کشاورزانریسک دسترسی به اطالعات و آموزش 7

 کارشناسان و کشاورزان(

 ریسک مالی)مشکالت مالی و عدم حمایت مالی مناسب( 8

 نهاده

 تأمین

 تولید

 کود شیمیایی اییسموم شیمی بذر ماشین آالت آب نیروی کار

 های توزیع سم و کود شیمیاییفروشگاه

 تولید کننده گندم آبی

سیلوهای 

 گندم

 های فعال زنجیره:حلقه

 :هاارتیاط و جهت بین حلقه

Resource: Khorasan Razavi University Jihad (2018)   
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 ها(الیتریسک زمانی)تأخیر در زمان مناسب انجام فع 9

 ریسک بازار)رقابت نادرست در بازار( 10

 ریسک پژوهش و توسعه)ضعف در پژوهش و توسعه( 11

 ریسک انسانی)کمبود نیروی کار با تجربه در زمان مناسب(   12

Resource: Hasheminezhad et al (2018) 

 

 

 کنندهحلقه تولید

کننده)تولید در حلقه تولید ،(Hasheminezhad et al,2018. Hasheminezhad et al.,2020)بر اساس مطالعات 

همیت و اولویت شوند به ترتیب و اها مواجه میهای مهمی که کشاورزان در مرحله تولید گندم با آنگندم(، ریسک

 تأثیرگذاری بیشتر بر عملکرد این محصول عبارتند از: 

ترین د، ریسک محیطی است. یکی از مهمترین ریسکی که کشاورزان با آن روبه رو هستنمهم :ریسک محیطی

 وجه بهتهای محیطی است. همچنین، با وهوایی است که نتیجه آن تنشمسئله در این نوع ریسک، تغییرات آب

ار بر تأثیرگذ عوامل شرایط اقلیمی در ایران، خشکسالی در تولید گندم اثرگذار خواهد بود. فرسایش خاک نیز یکی از

ق دیگر ز مناطابه ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران که این ریسک، تأثیرگذارتر  عملکرد این محصول است،

 (. Hasheminezhad et al.,2018)بر عملکرد گندم خواهد بود 

به سمت  با توجه به کاهش میزان بارندگی، الگوی کشت باید ،(Hasheminezhad et al.,2018)بر اساس مطالعه 

.  برای یژه شودوری در مصرف آب توجه وکند. همچنین، به منابع آبی و افزایش بهرههای کم آب سوق پیدا واریته

مالچ  اده ازهای مناسب آبیاری و استفجلوگیری از فرسایش خاک نیز، مدیریت حاصلخیزی خاک، استفاده از روش

 گردد.کاه و کلش پیشنهاد می

 

ورزان، ریسک ایمنی محصول و محیط دومین ریسک از دیدگاه کشا ریسک ایمنی محصول و محیط زیست:

شود که یها و سموم شیمیایی باعث شوری خاک مکشزیست است. استفاده بیش از حد کشاورزان از کودها، علف

د کنند، باعث ایجایکی از عوامل محدودکننده تولید گندم است. سموم شیمیایی که کشاورزان استفاده می

 (.Hasheminezhad et al.,2018)شود هایی در سیستم ایمنی بدن میهنجاریشود که باعث ایجاد ناهایی میآالینده

ز ، در جهت کاهش ریسک ایمنی محصول و محیط زیست، استفاده ا Hasheminezhad et al (2018)در مطالعه

ز اتفاده اس گردد. همچنین،های شیمیایی پیشنهاد میهای کنترل بیولوژیک و میکروبیولوژیک به جای روشروش

های ن شیوهها و به کار بردکشکودهای آلی به منظور افزایش کیفیت و سالمت محصول، استفاده حداقل از علف

  شود.های شیمیایی نیز، توصیه میمدیریت تلفیقی در جهت کاهش استفاده از نهاده

ها از اهمیت زیادی سومین ریسکی که کشاورزان با آن رو به رو هستند و از دیدگاه آن ها:ریسک تأمین نهاده

های مهم، بذر است. بذرهایی که قوه نامیه باالیی دارند، باعث ها است. یکی از نهادهبرخوردار است، تأمین نهاده



 

1675 

توانند به این نوع رکشاورزان نمیشود. این نوع بذرها، قیمت باالیی دارند، به همین دلیل اکثعملکرد بیشتری می

 (.Hasheminezhad et al.,2018) کندبذرها دسترسی پیدا کنند. در نتیجه، عملکرد گندم کاهش پیدا می

ا، هبیماری این ریسک، چهارمین ریسک از دیدگاه کشاورزان است که به دلیل آفات ، های زراعی:ریسک فعالیت

گندم  تولید ها، هر ساله باعث کاهششود. این آفات و بیماریایجاد می های هرز، ضعف مدیریت درست مزرعهعلف

 (.Hasheminezhad et al.,2018) شودمی

کارهای راه Hasheminezhad et  al (2020) هایی که در این بخش وجو دارد، مطالعهبه منظور پیشگیری از ریسک

 زیر را ارائه داده است:

ی آلی و ز کودهاهای آبخیزداری، استفاده ااز سطحی و زیرزمینی(، اجرای طرحوری در مصرف آب )اعم افزایش بهره

اک، خهای خاکورزی حفاظتی، مدیریت تلفیقی حاصلخیزی زیستی به جای کودهای شیمیایی، استفده از روش

و  ا آفاتب ه موقعبها در زمان مناسب، استفاده از ارقام مقاوم به خشکی، شوری و آفات، مبارزه دسترسی به نهاده

 ها و ارتباط بیشتر با کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی.بیماری

 

 سازی()ذخیرهحلقه سیلوهای گندم

ای تأمین تواند هم در راستآید. این فعالیت میهای اقتصادی بازار محصوالت بشمار میاین حلقه یکی از فعالیت

برداشت گندم  همچنین، به دلیل اینکه (.Sheikhi.,2003)کند عرضه و تولید و هم در راستای تأمین تقاضا عمل می

باشد، اخت میشود و در عین حال مصرف آن در طول سال تقریبا یکنودر فصول مختلفی از سال در کشور انجام می

 (. Gholamiyan et al.,2019)سازی این محصول استراتژیک، امری ضروری است ذخیره

گونه را این توان نقش این حلقه از زنجیره ارزش محصول گندم، می Sheikhi (2003)به طور کلی، بر اساس مطالعه

 بیان نمود:

 کننده به ویژه در مواقع کمبود تولید و خشکسالی.امنیت غذایی مصرف 

 .تعادل در عرضه و تقاضای گندم در ابعاد زمانی و مکانی 

 کننده باشدکننده و مصرفتنظیم قیمت مناسب، به طوری که به نفع هر دوی تولید. 

Hasheminezhad et al (2020) ت، هایی که در این حلقه وجود دارد را بر اساس اهمیدر تحقیق خود ریسک

 اند که به ترتیب عبارتند از: بندی کردهاولویت

 ریسک محیطی -1

 شدهریسک محصول ذخیره -2

 سازیریسک محل ذخیره -3

 ریسک مدیریتی و نظارتی -4

 هاریسک زیر ساخت -5

 ایمنی کارریسک بهداشت و  -6

 ریسک آموزشی و اطالعاتی -7

 ریسک انسانی -8
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 تند از:هایی وجود دارد که عبارها و هزینهدر این بخش نیز، ریسک، Sheikh (2003)همچنین، طبق مطالعه  

فات آات و نگهداری گندم در سیلوهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی، باعث کپک زدن گندم، نفوذ حشر -

دنبال  های گزافی بهها در سیلوهایی که غیر استاندارد هستند، هزینهکشآفت شود. استفاده مضاعف ازمی

 دارد. 

در هشود که باعث سازی گندم، باعث انتقال گندم به مناطق دوردست مینبود سیلوی مناسب برای ذخیره -

 شود زیرا ممکن است در راه، بار گندم دچار ریزش شود. رفت گندم می

 به دلیل نگهداری نامناسب این محصول.از بین رفتن کیفیت گندم  -

 ایجاد ضایعات؛ به دلیل آرد کردن گندم تازه برداشت شده. -

 شود.های باال میسازی که باعث تحمیل هزینهحمل و نقل غیر مستقیم گندم برای ذخیره -

متی البر س شود که به تبع آن آثار سوء تغذیهسازی باعث کاهش کیفیت گندم مینبود مکان مناسب ذخیره -

 مردم خواهد داشت.

Hasheminezhad et al (2020) ا پیشنهاد ردر این حلقه، راهکارهای زیر  در مطالعه خود، جهت پیشگیری از ریسک

 داده است:

ب به ن مناسایجاد سیلوهای جدید، ضد عفونی سیلوها، استفاده از نیروی کار متخصص و امکان دسترسی در زما

 .هاآن

 توزیع)حمل و نقل( حلقه

 ها عبارتند از:های این حلقه به ترتیب اهمیت آنریسک ،Hasheminezhad et al (2020)طبق مطالعه  

 های حمل و نقل(ریسک حمل و نقل)ماشین -1

 هاریسک زیر ساخت -2

 ریسک زمانی -3

 ریسک مالی -4

 ریسک اطالعاتی -5

 ریسک محیطی -6

 ریسک نظارت و مدیریت -7

 ریسک انسانی -8

یجاد اهای فسیلی، آثار سوء زیست محیطی زیادی ه دلیل مصرف سوختهای مضاعف، بدر حمل و نقلهمچنین، 

 (.Sheikhi.,2003) خواهد شد

ست که این بخش، پیشنهاداتی داده شده جهت پیشگیری از ریسک در ا، Hasheminezhad et al (2020)در مطالعه 

 عبارتند از:

ان مناسب برای حمل محصول در زمهای های جدید جهت حمل محصول، دسترسی به ماشیناستفاده از ماشین

 کشیدن چادر روی محصول.مورد نیاز و دسترسی به راننده به تعدادکافی در زمان مناسب. 



 

1677 

 

 های گندمفرآوردهحلقه 

 تولید آرد 

جود دارند  های که در این مرحله از زنجیره تأمین گندم وریسک ،Hasheminezhad et al (2020)طبق مطالعه  

 ارتند از:به ترتیب اهمیت عب

 ریسک تأمین مواد اولیه -1

 ریسک اقتصادی -2

 ریسک مالی -3

 ریسک فناوری -4

 ریسک مدیریتی و نظارتی -5

 های تبدیلیریسک فعالیت -6

 ریسک آموزشی -7

 ریسک اجتماعی -8

 هاریسک زیر ساخت -9

 ریسک تقاضا -10

 بندیریسک بسته -11

 ریسک عرضه  -12

 سازیریسک ذخیره -13

 ریسک ایمنی و بهداشت کار -14

Hasheminezhad et al (2020) ، رائه دادهادر مطالعه خود، جهت پیشگیری از ریسک در این بخش، راهکارهایی را 

 است که عبارتند از:

ده م، استفادن گنداستفاده از تکنولوژی و ماشین آالت جدید، استفاده از نیروی کار متخصص و ماهر، ضد عفونی کر

ی های مناسب برابندیخط تولید، استفاده از بستههای آلوده در های مناسب، عدم استفاده از گندم از بهبود دهنده

 ازی.سگیری و رعایت استفاده از مواد غنی بندی آرد تولید شده، لزوم رعایت استاندارد در سبوسبسته
 

 تولید نان 

ترتیب  هایی که در این بخش از زنجیره تأمین وجود دارد بهریسک، Hasheminezhad et al (2020)طبق مطالعه 

 بارتند از:اولویت ع

 ریسک تأمین مواد اولیه -1

 ریسک اجتماعی -2
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 ریسک اقتصادی -3

 ریسک مالی -4

 ریسک قیمت -5

 ریسک سالمت محصول -6

 بندیریسک بسته -7

 ریسک محیطی -8

 ریسک فرآیند پخت -9

 سازیریسک ذخیره -10

 هاریسک زیر ساخت -11

 ریسک مدیریتی و نظارتی -12

 ریسک عرضه -13

 ریسک تقاضا -14

 ریسک فناوری -15

 ریسک انسانی -16

 ت کارریسک ایمنی و بهداش -17

 ریسک دسترسی به آموزش -18

 Hasheminezhad et al (2020)، است: برای پیشگیری از ریسک در این بخش، راهکارهای زیر را ارائه داده 

ان، هت پخت نجهای جدید ها، استفاده از آب تصفیه شده، استفاده از دستگاهاستفاده از نیروی کار ماهر در نانوایی

و مایه  ب، نمکای و نخی، رعایت مصرف آهای پارچهتهیه خمیر، استفاده از کیسه های جدبد برایاستفاده از روش

مناسب،  ر زماندخمیر با توجه به فصول گرم و سرد، استفاده از آرد با کیفیت جهت پخت نان، دسترسی به کارگر 

پخت نان  نان، پخت نگهداری آرد در درجه حرارت و مکان مناسب، عدم استفاده از جوش شیرین و مواد شیمیایی در

 ف(.رت تخلهای تشویقی )مانند آموزش به نانوایی ها در صوبه مقدار الزم و مورد تقاضا، استفاده از روش

 

 حلقه مصرف کننده

 از: ها در این حلقه به ترتیب اهمیت شان عبارتند، ریسک Hasheminezhad et al (2020)بر اساس مطالعه 

 ریسک کیفیت محصول -1

 محصولریسک نگهداری  -2

 ریسک سالمت محصول -3

 ریسک خرید محصول -4

 ریسک اطالع رسانی -5

 ریسک تقاضا -6
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 ده است:شپیشنهادات زیر ارائه برای پیشگیری ریسک در این حلقه،  ،Hasheminezhad et al (2020)در مطالعه 

رار قهداری و نگ ای و نخی برایهای پارچهی نگهداری، استفاده از کیسهسرد کردن نان قبل از قرار دادن ان در کیسه

 دادن آن در یخچال و خرید نان به مقدار مورد نیاز در روز. 

 

 نتایج و پیشنهادات

 رد، موردجود داهایی که در زنجیره تأمین محصول گندم ودر این مطالعه، تحقیقات پژوهشگران در رابطه با ریسک

ه طور بهای این زنجیره کدام از حلقهبررسی قرار گرفت. همچنین، پیشنهادات و راهکارهای این محققان در هر 

 جداگانه، ذکر گردید.

، از به ه موقعتوان با مدیریت صحیح و بهایی وجود دارد که میبه طور کلی، در طول زنجیره تأمین گندم، ریسک

ش این هت کاهجناپذیر، جلوگیری کرد و یا حداقل، این آثار سوء را کاهش داد. در وجود آمدن پیامدهای جبران

 گردد:یامدها، پیشنهاداتی ارائه میپ

ن اینیز له ر ساو ه )مانند تغییر اقلیم(،شوندها مواجه میهای محیطی که کشاورزان با آنبا توجه به ریسک -

ابله با ی مقبرا تواند، آنها راهای الزم به کشاورزان میکند، آموزشها در جهان، افزایش پیدا میریسک

ت حصوالبینی هواشناسی آماده کند. همچنین، تقویت نظام بیمه مر پیشها به ویژه، داینگونه ریسک

ر جهت های الزم دشده به کشاورزان را کاهش دهد تا کشاورز، انگیزههای تحمیلتواند هزینهکشاورزی می

 تولید این محصول استراتژیک را داشته باشد.

بع آبی ز مناشاورزان به صورت بهینه ابه دلیل میزان بارندگی کم در کشور، اقداماتی صورت گیرد تا ک -

ای و نظایر قطره های آبیاری مثل آبیاریهای مدرن در شیوهبرداری کنند از قبیل استفاده از تکنولوژیبهره

 آن.

 های ایمنی محصول، استفاده از کودهای طبیعی و حیوانی، به جای کودهایدر جهت کاهش ریسک -

 گردد.شیمیایی نبز، توصیه می

های آن هسازی گندم تولید شده و حفظ کیفیت آن، که موجب کاهش تلفات و ضایعات فرآوردیرهبرای ذخ -

 گردد، تمهیدات الزم برای ساخت سیلوهای استاندارد و بهداشتی، صورت گیرد.می

حصول مهای جدید و مدرن استفاده شود. همچنین، حتی االمکان بر روی برای حمل محصول، از ماشین -

 از فساد محصول جلوگیری شود.چادر کشیده تا 

رآیند فهای  جدید در ها و دستگاهکرده و متخصص و استفاده از تکنولوژیاستفاده از نیروی کار تحصیل -

 تولید آرد.

 ها.استفاده از کارکنان ماهر در نانوایی -

یعات ضا هشای که منجر به کاهای نخی و پارچهخرید نان به اندازه مورد نیاز و نگهداری آن در کیسه -

 شود.می
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